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VAN
AR U BA ,
1989 No.61
LAN|BESLUIT, houdende algemene p|tregelen van 26 oktober 1989 ter
uitvoering van artlkel 3 tweede lld van de Retr|utïeverordenâng
(AB 1988 GT 4) regelen|e de ltef f lng en lrmirtg van retr|uttes en leges door de Directie olyel'âlare orde en Veili|eâ.d (Re|zmtie- en leges eslui.t Directie (knerkbare Orde en Veââaheid) .
Uitge|vene 17 november 1989
De minister van Justltie a.i.
E.D. Nicol aas
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IN NAâK DER KOSI|GIN!
DE WND. GQUVERNEUR van Artlfa:
In overweging çenopen hebbende:
dat het wenselijk is regels vast te stellen met betrekking tot de
heffing en innîng van retributies en leges door de Dlrectie are
Orde en Veillgheid;
Gelet op:
artikel 3, tweede lïd, van de Retr|utievero|lng (AB 1988 QT 4)7
Heeft, de Rlad van Advie| gehoord, besloten:
Artikel l
Ten behoeve van het Land worden door de Directie Openbare Orde
en V|iligheid retr|uties en leges geheven als volgt:
A. voor het ln b|nnaeling nemen van een offlcieel
aanvraagfo|lier voor de afgifte van een vergunnîng als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de
Lan|verordening toelatirg en uitzetting (vergunnlng tot tïjdelilk verblijflr en van een vergunning als bedoeld in artlkel 6, derde lid, van
de Lan|verord|ing toelating en ultzetting (vergunnlng tot verblljf) ........................'.'''.''' Afl. 50,ô. vpor hœt in beh|dellng nemen van een officieel
aûnvraagfo|ulter voor de verlenging van een vergannïng tot tijdetîjk verblljf ........................ Afl. 25,C. voor hût afgeven van:
10. een vergunnlng tot tijdelijk verblijfe zonder
toeste||g tot het verrichten van arbeid ......... Kfl. 25,20. een vergunnïng tot tijdeàijk verblijfr met
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toeste|ing tot het verrichten van arbeld ......... Afl. 300 3Q. een vergunnlng tot verblljf: zonder tomstemmlng tot het verrichten van arbeid ......,......... àfl. 50,40. een vergunnlng tot verblllf, met toest|ing
tot het verrichten van arbeid ...........,......... Afl. 5Q0,D. voor ùet afgeven van een verlengde vergunntng tot
tljdelilk verblljf:
10. zonder toeste||g tot het verrtchten van arbeid .............................................. AfL. 25,20. met toest|ïng tot het verrtchten van |beid...... Afl. 150zE. voor het afgeven van een verklaring als beooeld
in artikel 8. eerste lid onder 10 van het Tcelatlngs|sluit (bewijs van terugkeer) ... Afl.
F. vqor het afgeven van een verklarlng aàs bedoeld
in artàkel B, eerste lld, onder 2@ van het Toelatlngsbealuit (verkl|ing van van rechtswege
toegelaten zijn) ...................................... Afl.
G. vo|r het afgeven van eep verklaring als bedoeld
in artikel de eerste lide onder 20 van het Toelatingsbesluit (verkl|ing van niet-toelatïngspllchtigheid) ..........;.............................. Afl.
E. voor het afgeven van een verklarîng als bedeeld
in al-tikel 16 van de L||veroH||g op de Justitiële do|entatie en : op verklrln|n omtrent
het gedrag (verklar|g omtrent het gedrag) . . . . . . . . . . . , àf l .
Ket de afglfte van een vergunning als bedoeld in de onderdelen C en
De wordt gelijkgesteld de mcdedeling aan de aanvragerz dat zijn vergunning gereed ligt voor afgifte.
Artïkel 2
1. De retr|uties: bcdoeld in artikel 1, onQerdelen A en B, gijn
verschuldi| door degene dte de deabetreff|| eanvraagfo|ulleren
indlent. .
2. De leges, bedoeld in artikel 1, onderdelen C en D, ztjn bij
vooruitbet|ïng verschuldi| door de personen, bedoeld in het eerste
làd, blj de voldoening van het in het eerste lld bedoelde bedrag.
3. De leges, bedoeld in artikel 1, onderdelen E tot en met Hs
zïln verschuldl| door degene die om afgifte van de desbetreff|de
bescheiden verzoekt.

0

0

Pagina 4 A|ondiglngsbl| van Kruba 1989 no. 61
4. Geen verzoek wordt in beh|deliag geao|an en geen stuk afgegeveng alvorens het daarvoor ingevolgé artikel 1 verschuldi|e bedrag
aan retributie of leges is voldaan.
5. Indien de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel '
1, onderdelen C en D, wo'rdt geweigerd: wordt bil de toezendlng of
aanbieding van de beschi|ing tot wetgerlng mededeltng gedaane Qat
het onverschuldigde bedrag aan leges op een daartoestr||d schrifkel|jk verzoek terstond betaalbaar zll worden gesteld aan degene dïe
dat bedrag heeft betaald.
6. en afwtlktng van het bepaalde in het eerste en tweede ltde
zîjn de retributàes en legese bèdoeld in artikel 1, onoerdelen à tot
en *et D nïet verschuldl| ten aanzien van personen om wier toelating
te hare behoeve wordt verzacht door blj land|esluît aangewezen ondern|ingen dle ten minste âfl. 150,O90.0|e- in àruba zullen investerenz danwel geïnvestee| hebben.
1. De inning van de retr|uties, bedoeld in artikel 1, ohderdelen à en B. en de legesp bedoeld in artikel le onderdelen C en D, geschledt door middel van storting van de verschuldi| bedragen op een
door de Directie Openbare Orde en Veiligheld aangehoud| bankrekenlng.
2. De inning van de leges, bedoeld in artikel le onderdelen E
tot en met H geschiedt door of namens de Directeur Openbare 0rde en
Veiligheid, waarbij ten bewijze van betaling het aangevr|gde stuk
wordt voorzlen van zegels ter waarde van het betaalde bedrag.
3. Ingevolge het tweede lid nangebra|te zegels wor|en terstond
na het aanbrengen daarvan door de afgevende ambtenaar afgest|eld
met het stempel van de Dïrectie openbare Orde en Veiligheid.
Artlkel 4
1. De in artikel 3, tweede lid: bedoelde zegels worden verstrekt beheerd en afgerekend op de wijze bepaald door de mlnîster
vau Financlën.
2. De minister van Financiön Jtelt regels met betrekking tot de
wijze waarop de betaalba|stellinge bedoeld in artikel 2, vïlfde ltdr
geschiedt,
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Artikel 5
1. Dit l|dsbeslu|t treedt ln werktng met ingang van à november
1989, met dien' verstande dat gpen retr|uties of leges verachuldi|
ztjn voor verzoeken tot afgifte van de in artlkel 1, onderdelen C en
D genoemGe bûscheiden die aan de Directie Qpenbare en Veilàgheid
vö|r de datum van inwerklngtreding ter beh|deling ziln aangeb|en.
2. Het kan worden aange|aald als Retr|utle- en legee|sluit D1rectie Openbare Qrde en Veiligheid.
Gegeven te Or|jestad, 26 oktober 1989
M. Croes
De minister van Justitie:
H.S. Croes
De miniater van Financiën
G.P. Triniana
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